
18 
 

18 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian 
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Gambar 4.2 Bagan Alir Penelitian (Lanjutan) 
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Gambar 4.3 Bagan Alir Penelitian (Lanjutan) 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengujian dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Bahan Kontruksi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

C. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat 

a. Oven yang digunakan pada penelitian ini memiliki merk Binder. Oven 

berfungsi untuk mengeringkan sampel berupa agregat kasar dan agregat 

halus saat pemeriksaan bahan-bahan yang akan digunakan campuran 

beton. Suhu maksimal oven mencapai 300
◦ 

C. Oven dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Oven 
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b. Shave shaker machine dengan merk Tatonas berfungsi sebagai alat untuk 

pengujian analisis gradasi butiran agregat halus. Saringan standar ASTM 

dengan ukuran No. 4, 8, 12, 16, 30,50, 100 ,dan 200 berfungsi sebagai 

penyaring agregat. Saringan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Shave shaker machine dan saringan agregat 

c. Erlenmeyer dengan merk Pyrex berfungsi sebagai pemeriksaan berat jenis 

pasir. Erlenmeyer dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Erlenmeyer 
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d. Mesin Los Angeles dengan merk Tatonas dan bola-bola baja sebagai 

pengujian tingkat keausan agregat kasar. Mesin Los Angeles dan bola-bola 

baja dapat dilihat Gambar 4.7.  

   

         (a) Mesin  Los Angeles           (b) Bola-bola baja 

Gambar 4.7 Pengujian keausan agregat kasar 

e. Silinder beton digunakan untuk mencetak beton segar. Dimensi silinder 

beton memiliki diameter 15 cm dan tinggi 30 cm yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Cetakan silinder  

f. Bekesting yang digunakan dalam penelitian dibuat dengan bahan 

menggunakan triplek dan kayu reng. Fungsi bekesting berfungsi untuk 

mencetak benda uji balok. Bekesting dapat dilihat pada Gambar 4.9.  

 

Gambar 4.9 Cetakan bekesting 
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g. Mistar atau kaliper dengan merk Kaliper Mistar Sorong Nonius (Vernier 

Caliper) merupakan alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur 

diameter luar, diameter dalam, dan untuk mengukur ketebalan suatu benda 

dengan ketelitian 0,2 %. Kaliper dilihat pada Gambar 4.10.  

 

Gambar 4.10 Kaliper 

h. Meteran berfungsi untuk mengukur ukuran bekesting. Meteran dapat 

dilihat pada Gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Meteran 

i. Gergaji dan palu, gergaji digunakan sebagai pemotong triplek dan 

tulangan sedangkan palu digunakan sebagai alat memaku triplek dalam 

pembuatan bekesting. Gergaji dapat dilihat pada Gambar 4.12 (a) dan palu 

dapat dilihat pada Gambar 4.12 (b). 

    

(a) Gergaji     (b) Palu 

Gambar 4.12 Alat pemotong dan alat memaku 



24 
 
 

 
 

j. Triplek dan paku digunakan dalam pembuatan bekesting balok yang 

berukuran 15 cm × 15 cm × 60 cm, ketebalan triplek yang digunakan 

sebesar 0,5 cm. Paku digunakan untuk melekatkan bekesting supaya 

bekesting tidak mudah lepas. Paku dapat dilihat pada Gambar 4.13 (a) dan 

triplek dapat dilihat pada Gambar 4.13 (b). 

                          

(a) Paku             (b) Triplek  

Gambar 4.13 Pembuatan bekesting 

k. Gelas ukur dengan ukuran kapasitas maksimum 1000 ml dengan merk MC 

sebagai penakar volume air yang dibutuhakan dalam pengujian bahan-

bahan dan pembuatan campuran benda uji berupa beton. Gelas ukur dapat 

dilihat pada Gambar 4.14.    

 

Gambar 4.14 Gelas ukur 1000 ml 
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l. Timbangan ada 2 tipe, yaitu timbangan merk Sensinial dan timbangan 

merk Ohauss. Timbangan merk Sensinial dapat dilihat pada Gambar 4.15 

(a). Timbangan merk Ohauss dengan ketelitian 0,1 gram yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.15 (b). Timbangan berfungsi untuk menghitung besarnya 

kebutuhan pasir, kerikil, dan semen dalam pembuatan beton.  

   

        (a) Timbangan Sensinial            (b) Timbangan  Ohauss 

Gambar 4.15 Timbangan  

m.  Mixer molen merk Kuda menampung kapasitas 150 liter. Alat ini 

berfungsi untuk mencampur adukan antara pasir, semen, air, dan kerikil 

menjadi lebih merata. Mixer molen dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Mixer molen 

n. Bejana besar dan cetok terbuat dari baja yang berfungsi sebagai  alat untuk 

pencampuran material beton, cetok untuk mengaduk dan mencampurkan 

material dalam cetakan. Bejana dapat dilihat pada Gambar 4.17 (a) dan 

cetok dapat dilihat pada Gambar 4.17 (b).  

     

       (a) Bejana           (b) Cetok   

Gambar 4.17 Tempat untuk menuangkan dan mencampurkan adonan 

beton  
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o. Kerucut Abrams dan penumbuk baja untuk mengukur konsistensi beton 

segar dengan pengujian uji slump. Bagian bawah memiliki ukuran 

diameter 200 mm, sedangkan bagian atas memiliki ukuran berdiameter 

100 mm, dan tinggi 300 mm. Alat penumbuk baja digunakan untuk 

pemadatan campuran beton segar. Kerucut Abrams dan alat penumbuk 

baja dapat dilihat pada Gambar 4.18 (a) dan penumbuk baja dapat dilihat 

pada Gambar 4.18 (b). 

   

  (a) Kerucut Abrams    (b) Penumbuk 

Gambar 4.16 Pengujian slump dan penumbuk adonan beton 

p. Mesin uji tekan merk Hung Ta 8391 memiliki kapasitas uji tekan sebesar  

150 MPa. Alat ini digunakan untuk mengetahui kuat tekan beton pada saat 

benda uji berumur 28 hari. Mesin uji tekan dapat dilihat pada Gambar 

4.19. 

 

Gambar 4.19 Mesin uji tekan 
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q. Dial Gauge 

Dengan digunakan sebagai alat pengukuran dan kontrol lebar retak saat 

pembebanan kuat lentur beton. Spesifikasi alat yang digunakan yaitu 

kemampuan pengukuran maksimum 10 mm, ketelitian 0,01 mm, akurasi 

mm/inch: ±13 µm, pengukuran gaya  maksimum 1,4 N dan bezel Ø = 57 

mm. Dial gauge dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Dial Gauge 

r. Mesin uji lentur dan mesin kuat tarik baja (Micro-Computer Universal 

Testing Machine) memiliki kapasitas tekan sebesar 50 MPa. Pengujian 

kuat lentur yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan terhadap momen 

lentur pada balok, sedangkan pengujian tarik baja dilakukan untuk 

mengetahui beban maksimum yang diperoleh oleh baja tulangan, saat 

pengujian data diperoleh secara langsung. Mesin uji lentur dan mesin kuat 

tarik baja dapat dilihat pada Gambar 4.21.  

 

Gambar 4.21 Mesin uji lentur dan uji tarik baja 
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s. Lemari pendingin merupakan tempat penyimpanan bakteri agar suhunya 

terjaga. Lemari pendingin dapat dilihat pada gambar 4.22.

 

Gambar 4.22 Lemari pendingin 

t. Suntikan dan gelas beker. Suntikan dengan kapasitas 10 ml berfungsi 

untuk memasukkan cairan bakteri Bacillus Subtilis pada benda uji balok, 

dan gelas beker merupakan gelas yang terbuat dari plastik atau kaca 

dengan kapasitas volume 50 ml untuk menampung cairan bakteri. 

Suntikan dapat dilihat pada Gambar 4.23 (a) dan gelas beker dapat dilihat 

pada Gambar 4.23 (b). 

            

                 (a) Suntikan                                (b) Gelas beker  

Gambar 4.23 Suntikan dan gelas beker 

2.  Bahan 

a. Agregat halus berupa pasir sebagai pengisi beton yang berasal dari Progo, 

D.I Yogyakarta. Agregat halus dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Agregat halus 
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b. Agregat kasar berupa kerikil berfungsi sebagai pengisi beton dengan 

syarat keras, tidak berpori dan tidak mengandung lempung, dengan 

menggunakan diameter ukuran maksimum 20 mm yang berasal dari 

Merapi, D.I Yogyakarta. Agregat kasar dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Agregat kasar 

c. Air suling yang digunakan untuk pengujian berat jenis agregat halus. Air 

suling dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Air suling 

d. Semen yang digunakan adalah semen Portland kelas I merk Gresik. 

Semen dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Semen Gresik 
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e. Air bersih yang digunakan sebagai membantu reaksi semen diambil dari 

Laboratorium Teknologi Bahan Kontruksi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

f. Baja tulangan digunakan baja polos berdiameter 6 mm dan 4 mm. Baja 

tulangan berdiameter 6 mm dengan panjang 60 cm berfungsi sebagai 

tulangan, sedangkan tulangan berdiameter 4 mm berfungsi sebagai 

sengkang dengan jarak 14,5 cm. Baja tulangan dapat dilihat pada Gambar 

4.28. 

 

Gambar 4.28 Tulangan diameter 4 mm dan 6 mm 

g. Oli merupakan cairan yang berfungsi pelumas cetakan beton, baik 

cetakan silinder dan cetakan bekesting balok. Oli dapat dilihat pada 

Gambar 4.29.  

 

 Gambar 4.29 Oli  
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h. Bakteri Bacillus digunakan untuk memperbaiki keretakan yang terjadi 

pada balok. Bakteri Bacillus jenis Bacillus Subtilis. diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Bakteri 

Bacillus Subtilis dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Bakteri Bacillus Subtilis 

i. Karung goni yang berungsi sebagai media penyiraman benda uji berupa 

beton. Karung dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Karung goni 

j. Tahu beton dan kawat bendrat yang berfungsi sebagai memberi jarak 

antar tulangan dibentuk sesuai selimut beton yang digunakan yaitu 

setebal 1 cm. Pada bagian tengah-tengah diberi kawat bendrat untuk 

mengikatkan tahu beton pada tulangan dan berfungsi sebagai pengikat 

tulangan. Tahu beton dan kawat bendrat dapat dilihat pada Gambar 2.32. 

 

Gambar 4.32 Tahu beton 
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k. Lampu spirtus berfungsi sebagai pensteril gelas beker yang penampung 

bakteri Bacillus Subtilis dan suntikan untuk memasukkan cairan bakteri 

ke dalam balok. Lampu spirtus dapat dilihat pada Gambar 4.33.  

 

Gambar 4.33 Lampu spirtus 

l. Alkohol  merupakan cairan senyawa organik  berfungsi sebagai pensteril 

alat-alat yang digunakan pada saat melakukan penelitian, alkohol yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 70 %. Alkohol dapat dilihat pada 

Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Alkohol 

m. Cat tembok yang memiliki fungsi untuk melapisi benda uji balok. Cat 

tembok dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

 

 Gambar 4.35 Cat tembok  



33 
 
 

 
 

D. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Tahap Awal Penelitian  

Langkah awal dimulai dengan mencari beberapa data dan informasi terkait 

dengan penelitian. Selain itu dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan jurnal-

jurnal terkait penelitian terkait penelitian Self Healing Concrete. Kemudian, 

melakukan survei bahan terkait dengan bahan bakteri dan mencari informasi 

mengenai fungsi bakteri.  

2. Persiapan Alat dan Bahan Pada Penelitian  

Persiapan alat dan bahan yang dilakukan yaitu mempersiapkan alat-alat 

yang digunakan dalam pengujian material bahan pembuat beton. 

3. Pengujian Agregat Halus 

a. Analisis gradasi butiran 

Analisis gradasi butiran dilakukan untuk mengetahui nilai modulus halus 

dan mengetahui distribusi ukuran butir pasir yang dilakukan sesuai 

SNI:03-1970-2000. 

b. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat halus (pasir) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui nilai berat jenis curah pasir, 

berat jenis jenuh kering muka pasir, nilai berat semu/tampak pasir, dan 

untuk mengetahui presentase penyerapan air berdasarkan SK SNI: 03-

1970-2000. 

c. Pemeriksaan kandungan lumpur agregat halus (pasir) 

Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kadar lumpur yang terdapat 

pada agregat halus (pasir) berdasarkan SNI 03-4142-1996. 

d. Pemeriksaan kadar air agregat halus (pasir) 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat 

pada agregat halus berdasarkan SK SNI: 03-1971-1990. 

e. Berat satuan agregat halus 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui berat satuan agregat halus 

(pasir). Pengujian dilakukan berdasarkan SK SNI 4804-1998. 
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4. Pengujian Agregat Kasar (Batu Pecah/Split) 

a. Berat jenis dan penyerapan air agregat kasar (kerikil) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui presentase berat air yang 

dapat diserap oleh agregat kasar. Pengujian dilakukan berdasarkan SK 

SNI: 03-1969-1990. 

b. Pemeriksaan keausan agregat (Los Angeles)  

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan aus kerikil yang 

berhubungan dengan kekerasan dan kekuatan. Pemeriksaan keausan 

agregat kasar berdasarkan SK SNI: 03-2417-2008. 

c. Pemeriksaan kadar air agregat kasar (split) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat 

dalam agregat kasar (split). Pengujian dilakukan berdasarkan SK SNI: 03-

1971-1990. 

d. Berat satuan agregat kasar 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui berat satuan agregat kasar 

(kerikil) berdasarkan SK SNI 4804-1998. 

5. Perencanaan Campuran Beton  

Menentukan mix design dilakukan untuk mengetahui takaran bahan 

campuran beton yang sesuai dan untuk mengetahui bahan campuran pembentuk 

beton. Rancangan campuran beton yang akan dibuat sebagai berikut: 

a. Menggunakan balok dengan ukuran 15 cm × 15 cm × 60 cm dan silinder 

dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

b. Agregat kasar yang digunakan dengan ukuran 20 mm dan agregat halus 

berada di daerah 2. 

c. FAS yang digunakan 0,47.  

6. Pengujian tulangan 

Tulangan yang digunakan yaitu dengan diameter 4 mm dan 6 mm. Untuk 

ukuran diameter 4 mm digunakan sebagai sengkang, sedangkan untuk diameter 6 

mm digunakan sebagai tulangan. Tulangan yang digunakan penelitian dengan 

panjang 60 cm dan sengkang dengan ukuran 15 cm × 15 cm. Hasil pengujian 

tulangan dapat dilihat pada Gambar 4.36. 
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       (a) Pengujian tulangan                       (b) Hasil pengujian tulangan 

     diameter 4 mm dan 6 mm                       diameter 4 mm dan 6 mm    

Gambar 4.36 Pengujian dan hasil pengujian tulangan 

7. Pembuatan Bekesting  

Untuk benda uji berupa balok beton menggunakan sampel sebanyak 10 

buah dengan ukuran 15 cm × 15 cm × 60 cm. Ukuran ketebalan triplek yang 

digunakan 0,5 mm dengan rakitan tulangan berdiameter 6 mm, sengkang 4 mm 

dan selimut beton yang digunakan dengan ketebalan 1 cm. Desain perencanaan 

dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

 

 

 (a) Desain perencanaan balok 

 

 

 

 

(b) Desain jarak sengkang dengan selimut beton 

Gambar 4.37 Desain pembuatan bekesting 

60 cm 

13  cm 

1 cm 

15  cm 

15  cm 
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8. Pembuatan Benda Uji dan Pengujian Beton Segar 

1. Pembuatan benda uji 

Dengan membuat beton silnder dengan diameter 15 cm, dan membuat 

sampel balok sebanyak 12 buah dengan dimensi 15 cm × 15 cm × 60 cm. 

Pembuatan beton silinder dilakukan pengujian untuk mengetahui nilai kuat 

tekan pada sampel beton, sedangkan pada pembuatan sampel berupa balok 

dengan dilakukan pengujian kuat lentur yang  bertujuan untuk mengetahui 

nilai kuat lentur pada balok. Proses pengecoran dan penuangan campuran 

beton dalam balok dapat dilihat pada gambar 4.38. 

 

                

            (a)  Proses pengecoran                            (b) Penumbukan beton                                                                      

dalam balok 

         Gambar 4.38 Proses pengecoran dan penumbukan beton 

Langkah-langkah dalam pembuatan sampel adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan alat dan bahan. 

b. Menimbang bahan campuran penyusun beton dengan melakukan proses 

pencampuran material beton Semen dan agregat dicampur diatas bejana 

besar dan ditambahkan air kurang lebih 75 % dari jumlah air rencana.  

c. Adukan beton kemudian dituangkan kedalam cetakan silinder dan 

bekesting balok. Penuangan ini disertai dengan meumbuk setiap sepertiga 

lapis adukan beton dengan penumbuk baja sebanyak 25 kali tumbukan 

pada setiap lapisan. 

d. Mengeluarkan benda uji dari cetakan dan melakukan penomoran pada 

benda uji supaya tidak tertukar. 
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2. Pengujian beton segar 

Pengujian beton segar dilakukan pemeriksaan slump untuk mengetahui 

seberapa besar penurunan beton segar, dan pengaruh slump terhadap mutu 

beton berdasarkan SNI 1972: 2008. Pemeriksaan uji slump dapat dilihat pada 

Gambar 4.39.  

 

Gambar 4.39 Hasil uji slump 

9. Perawatan Benda Uji  

Balok beton dilakukan perawatan saat balok beton mengeras, sehingga 

cetakan bekesting dapat dibongkar. Perawatan dilakukan minimal 7 hari dan beton 

berkekuatan awal tinggi minimal selama 3 hari harus dijaga suhu kelembapannya, 

kecuali dilakukan perawatan yang cepat (PB, 1989:29). Adanya perawatan pada 

balok dan beton silinder supaya mendapatkan kekuatan tekan beton yang tinggi, 

dapat memperbaiki mutu dari keawetan beton, ketahanan terhadap aus dan kedap 

terhadap air. Perawatan beton silinder dan balok dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

 (a) Perendaman balok selama 28 hari beton silinder  
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(b) Perawatan balok dengan media karung goni  

Gambar 4.40 Perawatan benda uji 

Adapun cara perawatan yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Setelah 1 hari dilakukan pengecoran dan dimasukkan kedalam cetakan 

selanjutnya cetakan beton silinder dibuka diberi nama sesuai tanggal 

pengecoran, sedangkan pelepasan bekesting balok dibuka pada saat beton 

berusia 28 hari. 

b. Untuk balok perawatan digunakan kain atau karung basah (goni), 

sedangkan untuk benda uji silinder direndam dan dimasukkan kedalam 

bak penampung, beton silinder dan balok dilakukan perawatan selama 28 

hari. 

10. Pengujian Kuat Tekan  

Uji tekan dilakukan setelah beton silinder dengan diameter 15 cm yang 

berusia 28 hari dengan menggunakan mesin uji tekan merk Hung Ta 831 PC 

dengan kapasitas 150 MPa, benda uji yang diberi beban dengan satu tumpuan dan 

satu titik pembebanan dengan menggunakan mesin uji tekan akan menghasilkan 

nilai kuat tekan beton, sehingga beban maksimum yang didapatkan saat mencapai 

nilai yang tertinggi yaitu terjadinya keretakan beton silinder akibat menerima 

beban maksimum. Pengujian dan hasil pengujian kuat tekan silinder dapat dilihat 

pada Gambar 4.41. 
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        (a) Pengujian kuat tekan beton             (b) Hasil pengujian kuat tekan      

beton 

Gambar 4.41 Pengujian dan hasil pengujian kuat tekan 

Setelah benda uji berumur 28 hari maka dilakukan uji kuat tekan beton 

silinder yang bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lentur dari 

benda uji. Persiapan yang dilakukan adalah: 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan diuji. 

b. Mengukur dimensi dari benda uji dan menimbangnya. 

c. Meletakkan benda uji pada alat uji. Benda uji  tersebut harus terpasang 

dengan benar sehingga posisi benda uji berada tepat ditengah. 

d. Menguji benda uji tersebut dengan melakukan pembebanan dari nol 

sampai benda uji dapat menerima beban secara maksimal. 

e. Mencatat beban maksimal. 

11. Uji Kuat Lentur Tahap I 

Pengujian tahap I dilakukan setelah perendaman benda uji berupa  balok  

beton 28 hari dengan menggunakan mesin uji tekan merk Hung Ta 831 PC 

dengan kapasitas 50 MPa, pengujian tahap I merupakan pengujian  benda uji 

balok hanya sampai retak rambut. Saat pengujian dilakukan dengan dua titik 

tumpuan dan dua titik pembebanan, sehingga hasil yang diperoleh saat pengujian 

terjadinya keretakan pada benda uji balok akibat menerima beban maksimum. 

Setting up pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.42.  
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Gambar 4.42 Setting up pengujian 2D 

Setelah benda uji berumur 28 hari maka dilakukan uji kuat tekan beton 

silinder yang bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lentur dari 

benda uji. Persiapan yang dilakukan adalah: 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan diuji. 

b. Mengukur dimensi dari benda uji dan menimbangnya. 

c. Meletakkan benda uji pada alat uji. Benda uji tersebut harus terpasang 

dengan benar sehingga posisi benda uji berada tepat ditengah  balok. 

d. Menguji benda uji tersebut dengan melakukan pembebanan dari nol 

sampai benda uji dapat menerima beban secara maksimal. 

e. Mencatat beban maksimal. 

12. Perbaikan Keretakan Beton Menggunakan Bakteri Bacillus Subtilis 

Perbaikan keretakan dilakukan saat pengujian tahap I yaitu pengujian yang 

dilakukan dengan batasan retak halus kemudian memasukkan cairan bakteri 

Bacillus Subtilis dengan menyuntikkan ke area bagian yang retak. Proses 

pengamatan dilakukan dengan rentan waktu 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. 

Proses perbaikan keretakan dapat dilihat pada Gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Perbaikan keretakan dengan Bacillus Subtilis  

 

Beban 

Balok 

Sendi 

Dial Gauge 



41 
 
 

 
 

13. Uji Kuat Lentur Tahap II 

Pengujian tahap kedua setelah dilakukan proses Self Healing Concrete 

berupa bakteri Bacillus Subtilis dengan menggunakan mesin uji tekan merk Hung 

Ta yang memiliki kapasitas 50 MPa. Tahap II  merupaka pengujian benda uji 

balok sampai mengalami keretakan yang lebar selanjutnya  pengamatan dilakukan 

selama 7 hari, 4 hari, 21 hari, dan 28 hari. Hasil prosesnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.44.   

 

Gambar 4.44 Pengujian kuat lentur tahap II 


